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Sprzedaż - Komis - Kupno 

FACHOWA NAPRAWA ZEGARKÓW 
tylko w znanej firmie 

TADEUSZ MACHL I CK I 
KRAKÓW - ul. Grodzka 29 
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PORTRETY wybitnych I malarzy polskich wykonuje artystycznie 

sprzedaje - kupuje 

I BIELEC 
>SALON SZTUKI< I KARMELICKA 50 . Alfred WAWRZECKI 

WIŚLNA 9 I TELEFON 547-10 I 

Prawdziwy smakosz woli KRAKÓW 

SZPITALNA 
36 

>GOPLANA< 
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Po teatrze ... 

do Gospody „Pod Wierzynkiem" 
KAZIMIERZ KSIĄŻEK 

Kraków, Rynek Gł. 16 · Telef on 565-08 

Lokal otwarty do 23·30 

f UTRA MATERIAŁY 

na ubrania, płaszcze 
kostiumy, szal i ki 

oraz szybko, tanio 
wszelkie roboty i solidnie wykonuje 

k u~ś n i e r s k i e Artystyczna 
wykonuje Pracownia Tkacka 

solidnie 

SAM i terminowo 

ANTONI Onz 
KUDZIA IAŁ 

I Grodzka 2 Kraków, Pędzichów 11 m. 4 
Fot o M. Ryś, Kraków 

Specjalność: I 
tel. 577-82 WŁADYSŁAW WOŹNIK ś I ub n e kostiumv damskie 

KAWIARNIA-BAR na Błoniach 
pod zarządem OŚWIĘCIMIAKÓW 

W każdą sobotę i nie- Atrakcja Krakowa! Urocze poloienie 
dzielę DA N CI N O Świeie powietrze - Słońce - OGRÓD 

BUFE Tzimny i gorący - Wszelkie napoje 

Dojazd tramwajem Nr. 4 (ostatni przystanek) 
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IK OSA\11/E1T)YCZ/\V)Y 
HELENY 

SKLENARZOWE} 

Kraków 

Grodzka 4 

Telefon 560=92 

WEŁNY 
bielskie 

Foto M- Ryś, KrAków 

PRZEDSIĘBIORSTWO 

TRANSPORTOWE 

„GLOBITOR" 
KRAKÓW 

STAROWIŚLNA 62 

Telefony 

557-08 i 597-28 

wykonuje 

przewozy konne, 
transporty samo· 
chodowe , tran· 
sporty kolejowe, 

przeprowadzki 

JEDWABIE 
krajowe 

na ubrania, ko

stjumy i płaszcze MARIA GELLA zagraniczne 

poleca 

ADELA KONOPKOWA 
Kraków GRODZKA 14 

MIECZYSŁAW BRAHMER 

„$WIĘTOSZEK" 
Maj roku 1664. Nad!"podziewanie piękny i bezchmurny - zapew

niają kronikarze. W Wersalu, który poczyna się stawać rezydencj11 
pierwszego władcy świata, dwudziestosześcioletni Ludwik XIV insce
nizuje jedno z najwspanialszych - i najbardziej kosztownych z pew
nością - widowisk długich swokh rządów. „Rozkosze wyspy zaczaro
wanej" przez kilka dni z rzędu olśniewają tłum dworzan i królewskich 
gości. Muzyka i balet, rycerskie gonitwy i mitologiczne obrazy, sielan
kowi pasterze i baśniowe potworki, wymyślne fajerwerki i skry ty
sięcznych pochodni, blask złota i marmurów, kwiatów i drogich kamieni. 
Wśród wykonawców najświetniejsze nazwiska Francji: sam król przyw
dział srebrzystą zbroję onego Rogera, którego - wedle włoskich po
etów - opętała swoimi sztukami czarodziejka Akyna, patronka tej 
wieloaktowej feerii. I oto przedostatniego dnia wiosennych zabaw wer
salskich, najpieczołowiciej skomponowanych, na scenie teatralnej poja
wia się pierwsza postać w czerni. Wśród wspaniałości kostiumów, jakie 
migotały między drzewami i alejami parku, ta ciemna plama mogła 
przemknąć się niepostrzeżenie. Wiersze nowej komedii mogły tak łatwo 
nie zatrzymać dłużej uwagi słuchaczy, znużonych tylu innymi popisami 
akrobacji rymotwórczej w tych dniach. I może w przewidywaniu tego 
dworska premiera Tartuffe'a ograniczyła się do trzech tylko aktów. 
A przecież właśnie dokoła nich rozpali się najbardziej namiętna walka 
wieku „złotego". 

W feerii wersalskiej pozory operowej idylli nie zdołały przesłonić 

wewnętrznego zakłamania. Urządzona jakoby na cześć obu królowych: 
matki i żony, w gruncie rzeczy - o czym wiedzieli wszyscy - była 

hołdem dla panny La Valliere, która świeżo powiła królewskiego po
tomka. Ten ton fałszywy nabierze innej barwy, ale, w szerokich pro
mieniach oddziaływania dworu, wyraźnie wzmagać się będzie im bli
żej schyłku stulecia - kiedy starzejący się król porzuci nastroje bez
troski i da się oplątać dewocji, przestrzegającej skwapliwie zewnętrz
nych, form pobożności. 

Moliet w porę wyczuł ognisko zła i pisząc Swiętoszka, obnażył je, 
gdy - mimo wszystko - mógł jeszcze dojść do iłosu. W ćwierć wieku 



p6źniej byłóby to zapewne niemozliwe. Zenit Kr61a-Słońca nie dopu
szczał cieni. Wszak i Napoleon oświadczył, że nigdy nie byłby pozwolił 
na wystawienie Swiętoszka, gdyby grany miał być po raz pierws.zy. 

Ale i teraz komedia Moliera stała się ośrodkiem bezwzględnej 
próby sił, chociaż sprzyjał autorowi sam król, pomny zbyt świeżych 
a jadowitych ukłuć, jakich pobożnisie płci obojej nie szczędzili błędom 
jego młodości. Przeciwko Molierowi działały jednak wpływy potężne: 
królowa-matka i arcybiskup Paryża, przede wszystkim zaś tajne „Sto
warzyszenie św. Saktamentu", które dotrzeć umiało wszędzie, kryjące 
się w cieniu bractwa tych, co siłę uderzenia poczuli na sobie. Ataki 
stają się szczególnie gwałtowne - w druku czy na kazalnicy. Zarzuca 
się przede wszystkim Molierowi, że wykpiwając fałszywą pobożność, 
ośmiesza też same słowa i znaki, którymi wyrażać się zwykła poboż
ność prawdziwa. Punkt drażliwy i - mimo wyraźnych rozróżnień 
Kleanta, mimo zastrzeżeń samego autora - otaczający komedię atmo
sferą niedomówień także w oczach niejednego z późniejszych, rzeczo
wych krytyków Swiętoszka, nie kierowanych nawet własnymi uczu
ciami' religijnymi. Czyż nie wiara - powiadano - staje się podłozem 
bezkrytycyzmu i otumanienia Orgona wraz z innymi ofiarami przycza
jonego :liaryzeusza? Czyż nie górą w komedii są ci, co zdają się obcy 
podni'etom człowieka wierzącego? A że stanowisko takie ·nie odbiegało 
od zasadniczych tendencyj umysłowości Moliera, w rozumie i niespa
czonej naturze skłonnego upatrywać miernik rzeczy ludzkich - więc 
zawziętość atakujących zyskiwała jeszcze na sile. Zapewne, nie godzi 
się brać na serio padających w podnieceniu bojowym żądań pospoli
tych krzykaczy, by spalić na stosie dzieło i autora. Ale wielki Bossuet, 
potępiający uroczyście Moliera w rozprawie swej o komedii - po latach 
jeszcze, po śmierci oskarżonego, - jest najwymowniejszym przedsta
wicielem nieustępliwych przeciwników autora Swiętoszka. Wiadomo: 
zakazano wystawiania sztuki; Molier odczytuje ją tylko w zaprzyjaź
nionych salonach i parę razy odgrywa dla zaufanego grona. Po jedno
razowym przedstawieniu we własnym teatrze, znów musi skreślić ją 

z repertuaru. Nie daje się jednak zachwiać i wreszcie, po pięciu latach 
walki, zwycięża. Przez kilkadziesiąt wieczorów Swiętoszek ściąga tłumy. 
Obok życzliwości króla, przyczynił się do tego i korzystny w danej 
chwili układ stosunków wewnętrznych i zewnętrznych. Ale tryumf od
niosła przede wszystkim niezmożona wola pisarza i człowieka teatru. 
Zna on dobrze wysokość stawki, jaka jest w grze. Nie idzie mu tylko 
o sukces sceniczny, o powodzenie materialne, którego zresztą jest pewny: 
ręczy za to rozgłos dyskusji, posmak skandalu. Idzie o sens właściwy 
najgłębszego nurtu twórczości własnej: o to, czy komedia ma pozostać 
zręcznym dobieraniem typów i sytuacyj, czy ustalonym trybem chło
stać ma nadal niewczesne uroszczenia samolubnej starości, - czy też 
odezwie się głosem krytyki społecznej, wejrzy w sumienie, sięgnie kon-
fliktów jednostki i zbiorowości. • 

Swiętoszkiem uderzył w obłudę i zakłam1mie, w łajdactwo, kryjące 
się pod włosienicą udanej pobożności. Stanął obok Pascala - i nie
które epizody Tartuffe'a wydawać się mogły żywą ilustracją tych sa-

ł 

mych metod kazuistycznych, które tak dosadnie oświetlić umiały 

Prowincjalki. Ukazał hipokrytę-oszusta, który rozbija rodzinę i z po
bożnym westchnieniem na ustach gotuje jej zagładę. Od dawna, jeszcze 
od wieków średnich, hipokryci różnej maści brali cięgi w literaturze 
francuskiej i nie przebrzmiała pamięć choćby owej dewotki z satyry 
Regniera, co gdy łka, to płacze wodą święconą. Ale Molier dopiero rysy 
hipokryzji utrwalił w postaci człowieka, którego imię staje się symbo
lem, nabiera wartości przysłowiowej. Oddziałać zaś musiał tym silniej , 
że rzucił na szalę niezastąpioną plastykę wizji scenicznej. 

Zdawał sobie sprawę, że o walce, obok słuszności sprawy, decyduje 
skuteczność broni': odpowiadającej celowi, niezawodnej. A pamię

tajmy, że nie tylko wyrósł z farsy - latach wędrówek po dalekiej pro
wincji francuskiej. Farsy nie wyrzekał się do końca - i farsowym 
grymasem pokrył skurcz bolesny, niemal że przedśmiertny, w ostatnim 
swoim występie na scenie. I gdy, osiadłszy w Paryżu, ruszył do 
pierwszej swojej bitwy teatralnej, pocieszne wykwintnisie pognębił nie 
inaczej, jak właśnie wplątując je w farsę. Teraz również nie uląkł się 
karykatury, gotów mało ważyć sobie powszednie prawdopodobieństwo 
sytuacji, byle - choćby naprzekór niemu - odsłonić istotną, cierpką 

prawdę o człowieku. Chwyty farsowe umiał wyzyskać w sposób nowy, 
ich ·dosadnością wyraziściej oświetlić to, z czym walczył, wzmóc re
zonans ciętego słowa. Miał niezawodne poczucie optyki scenicznej, zy
skującej na ostrości konturów. 

Charakter taki ma już słynny refren Orgona („Biedaczek!") , ma 
go też pierwsze wejście Tartuffe'a - przygotowane krok po kroku przez 
dwa akty: pierwsze jego słowa ·o włosienicy i dyscyplinie, pierwszy 
jego gest, zakrycie chustką łona zadzierzystej DoFyny. Wskazówki te
atralnego zegara każą też z pewnością Tartuffe'owi stosować zbyt 
gwałtowną i niecierpliwą taktykę miłosną. Nie zapominajmy bowiem, 
że mamy przed sobą nie tylko żarłoka nieopanowanego i gruboskór
nego gbura pod obleśnym uśmiechem pokory - jakim go widzi Do
ryna: gracz to szczwany, nie demaskujący się łatwo, nie pozbawiony 
swoistej finezji i przemyślności, skoro stał się panem w zamożnym 

domu mieszczańskim, którego gospodarz nie jest znów kpem bylejakim, 
jeśli stanowisko jego w czasie wewnętrznych zamieszek zasłużyło na 
uwagę i uznanie króla. To też początkiem klęski kutego oszusta stanie 
się jego nieopanowana zmysłowość, tak pewnym ruchem dobyta na 
jaw przez Moliera, - stanie się zaślepiona chęć zemsty za upokorzenie, 
zgotowane mu przez kobietę, której pragnął. 

Być może, iż pasja satyryka nie pozwoliła Molierowi uzgodnić dro
biazgowo wszystkich rysów głównego bohatera, skąd po części i dość 

rozbieżne koncepcje u jego scenicznych wykonawców. Pomimo, że wła
śnie Swiętoszek najdłużej ze wszystkich komedyj Moliera pozostawał 
na warsztacie pisarza, który by uczynić zadość wymaganiom dworu 
i potrzebom teatru, tworzyć musiał niekiedy tak gorączkowo, że -
bywało - sztukę, zaczętą wierszem, dopowiedzieć już zdążył tylko 
prozą. I sceny końcowe, w ostatniej chwili powstrzymujące komedię 
przed osunięciem si'ę w sferę dramatu, oceniać pr.z.yjdzie raczej jako 
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, Elmira, tona Orgona • 
Damis, syn Orgona • 
Mańanna, córka Orgon·a . 
Walery, zalotnik Mańanny 
Kleant, szwagier Orgona . 
Tartufe, świętoszek . , . . 
Doryna, pokojówka Marianny 
Pan Zgoda, woźny . . , 
Urzędnik królewski. • • 
Flipota, słutllca pani Pernelle 

. : '}: 

Bronisława Gerson.Dobrowolska 
• Bogusław Stodulski 

Jan Norwid 
Anna Walewska 

REŻYSER: KAR O L FRYC Z 

„CENTRALA TEKSTYLNA" 
W. PRĄCZEK i L. KURDZIEL 

LATO W PEŁNI! 

Olbrzymi wybór materiałów kostiumowych, ubraniowych i jedwabi 
francuskich. - Wełny, pokrycia futer, g eo r gett y bieliźniane 

,,, Kraków, PLAC DOMINIKAŃSKI 2. Tel. 572-73 

ARTYSTYCZNE 

OBUWIE 
DAMSKIE - MĘSKIE 

w~onuje i poleca 

Otto KSIĄŻKIEWICZ 
S z·p fT.ALNA-- ~2~4 

KREMY i OLEJKI 
do opalania 

PERFUMY 
KOSMETYKI 

poleca 

ORCHIDEA 
KRf\KÓW 

SZEWSKA 13 
TEL. 576-94 

KREMY NIKE 
i wszelkie wyroby KOSMETYCZNE 

poleca po cenach fabrycznych . . 

Laboratorium „NIKE" 
ANNA HORECl<A 

Kraków, STRADOM 27. Tel. 582-90 

FUTRA z firmy „MARANT" A. MARCZYKIEWICZ, Grodzka 9, I. p. dla wytwornych PAN! 



komplement dla króla- poplecznika, niż jako zadawalaj ące rozwiązanie 
utworu. Ale podobnie zewnętrzne finały są przecież grzechem aż nadto 
powszednim niezliczonych komed.yj tego czasu, a tutaj grzech ten zna
lazł nie błahą przeciwwagę w Llkcie pierwszym, w ekspozycji, która 
budziła takie uznanie Goethego. 

Swiętoszek otwiera okres największego natężenia i najwyższych 
osiągnięć w twórczości Moliera. Równolegle z walką o Tartuffe'a, 
wchłaniając w siebie nie mało podniet z tych nie tylko teatralnych bo
jów, powstają komedie dalsze. W sukurs idzie Don Juan, ale i on szybko 
zniknąć musi ze sceny i nie pojawi się w druku za życia autora: śmiel
szy i podstępniej wieloznaczny od Swiętoszka, piętnujący samowolę 
wielkiego pana, ale respekt okazujący ateuszowi o mefistofelesowskich 
akcentach, libertynowi, co pozostaje wierny swojej dumnej pozie do 
ostatka i nie ulęknie się nawet mściciela z zaświatów. W rok później 
Mizantrop podejmie inaczej sprawę prawdy i kłamstwa, potrzeby szcze
rości i przykazań społecznej konwencji, - sprawę oblicza i maski ,nad 
którą Molier nie raz zamyślał się jako aktor, świetny komik i tragik 
nieszczególny, - zamyślał się jako człowiek, smagany życiem, - za
myślał się jako pisarz, świadomy odpowiedzialności za słowo rzucane 
ze sceny, choćby z najpocieszniejszym wykrzywieniem twarzy. 

M ieczyslaw Brahmer. 

WIESŁAW GORECKI 

Ubodzy krewni Tartu fe' a 
Postać molierowskiego „świętoszka" jest tak bogata w różnorakie 

składniki psychiczne, że ani jedna z figur, spokrewnionych z nieśmier
telnym „Tartufem" nie sprosta mu pod tym względem. Jest to raczej 
galerfa ubogich krewnych , rzecz dziwna, stosunkowo obficie opraco
wywana w polskiej literaturze teatralnej , mniej w literaturze zagra
nicznej. Nie sposób w kilkudziesięciu zdaniach omówić, a choćby wy
mienić najważniejszych przedstawicieli świętoszkostwa , które u Moliera 
podciągnięte jest pod żonglowan ie pojęciem Boga i najświętszych uczuć 
religijnych. Wszakże świętoszkiem jest człowiek, który nadużywa in
nych 'świętych pojęć: honoru, miłości ojczyzny itp. 

Obłudne odwoływanie się do woli Opatrzności znachodzimy m. in. 
u Fredry i u (jeżeli jednym tchem wymieniać można te dwa n azwiska) 
Konczyńskiego. W „Zemście" Rejent ma swój zasadniczy refrain: 
„Niech się dzieje wola Nieba". Konczyński ukazuje nam w reportażu 

historycznym ,.Maria Leszczyńska" kardynała Fleury, który niemal 
równocześnie, odmawiając modHtwy, skazuje na .zagładę żołnierzy, wal
czących o odzyskanie przez Stanisława Leszczyńskiego, tronu. Inny 

ł 
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tY'P świętoszka, więc niekoniecznie bigota · czy dewota, równie jednak 
załganego, znajdziemy, - u kogożby jak nie - u Zapolskiej. Ten Mo
lier w spódnicy (<ikreślenie to może nie jest nazbyt przesadne, skoro 
zważymy, że wyszło ono z ust Francuzów), demaskujący z drapieżną 

pasją ogrom ludzkiego załgania, obdarzył nas typem Dauma w „Pannie 
Maliczewskiej '', a po ·sprawiedliwości, aby nie pominąć rodzaju kobie
cego, postacią żabusi. Powie ktoś, że postać tytułowa komedii Zapol
skiej , młoda mężatka nie zdaje sobie sprawy z rozmiarów swego zakła
mania. Ależ właśnie iaki typ znajdziemy prędzej w „Ich czworo". 
Natomiast żabusia nurza się z rozkoszą w bagnie kłamstwa, dbając 

zarazem o opinię kobiety, jeżeli nie świętej, to niedalekiej od tego 
miana. 

O postaci „świętoszka" pisano i mówiono niemal tyle, co o Ham,
lc-cie. Trudno izatem iodnaleźć jego nO\vy, 'l~iedość naświetlony _.ys1 

Można jedynie dziwić się, dlaczego :ziarzucają Molierowi niedbałą bu
dowę komedii, a raczej tragedii głupQty ludzkiej, motywując to uka
z'!llliem się świętoszka dapiero w trzecim akcie. Ależ to jedno z naj
bardziej mistrzowskich posunięć Moliera, polegające na wnyślnym 

przygotowaniu poprzednim publiczności, wprowadzeniu następnie po
staci, dokładnie znanej, nie sprawiającej najmniejszej niespodzianki 
swym działaniem, a mimo to w dalszym ciągu zajmującej, ba, przy
kuwaj.ącej uwagę widza i słuchacza. 

Ta postać, wyrzeźbiona i namalowana jak najplastyczniej jest bez
konkurencyjna. Jąkże bladą jej odpitką jest skądinąd świetnie, choć 

urywkowo skomponowana figura Ojca Solveigi i Helgi w „Piotrze 
Gyncie" Ibsena. Cechy zewnętrzne przejęte nieodwołalnie z Tartu!e'a. 
Cichy, skromny, rozsypujący się niemal za każdym krokiem w poko
rze człowieczyna , z oczyma zwróconymi tęsknie ku niebu, lub wpa-

, trzonymi w nędzny doczesny padół, mamroczący wyrazy potępienia 

dla żywiołowego chłopca, zimny, lodowaty, nieubłagany typ. 
Tartuffe {etymologowie wyjaśnią , a może już wyjaśnili podwójne f 

w nazwie świętoszka, vide rozprawa ~ongolda „Molieres" 1881 r .), ma 
godnego swego następcę, a przynajmniej ucznia, w osobie labusia Anni
bala Desiderio w mussetowskiej komedii, pt. „Kasztany z ognia". Nie 
wiem, czy komedia ta przyswojona została naszemu językowi. Fran
cuscy h istorycy literatury odnoszą się do niej r aczej powściągliwie, 

zarzucając młodzieńczemu utworowi Musseta sporo wpływów Szekspira 
i Racine'a. Przyznając im zasadniczo słuszność, a pamiętając równo
cześnie o znanej prawdzie, że nie ma utworów powstałych bez wpływów, 
(cóżby w przeciwnym razie poczęli wpływolodzy) , należy mimo wszystko 
ocziekiwać kogoś na miarę Boy'a, a przynajmniej zbliżonego doń zasobem 
wiedzy i wnikliwości, aby „Kasztany z ognia" udostępnione zostały 

polskiemu czytelnictwu. Jest to ośm Jn·ótkich, coraz zmieniających 

miejsce scen, ukazujących nam zazdrosną i mściwą kobietę, ściśle mó
wiąc, tancerkę Camargo. Opracowując swoją bohaterkę, Musset na
pewno nie miał na myśli sławnej , hiszpańskiej {przynajmniej z po
chodzenia) tancerki Camargo, mistrzyni w „entrechat", figurze bale
towej , polegającej na uderzeniu nóg o siebie, w czasie skoku. Prawdziwa 



Camargo uzyskała drogą mozolnych ćwiczeń czitery „entrechats" w jed
nym skoku. Otóż prawdziwa Camargo musiałaby mieć w utworze 
Musseta co najmniej po pięćdziesiątce, co nie usprawiedliwiałoby jej 
miłosnych poczynań. Być może, że autentyczna Camargo posłużyła jako 
model Mussetowi, kiedy ten kreślił swoją młodocianą tancerkę, roz
miłowaną bezpamiętnie w młodym utracjuszu i hulace, panu Rafaelu 
Garuci. Wspomniany hulaka znudzony jest wdziękami swej kochanki, 
która gotowa była pójść za nim bosa na kraj świata, gdyby ten kraj 
był tak odległy, jak oddaliła się od niej miłość Rafaela. (Poniekąd 

podobnie nastawiona jest Młynarka w „Zaczarowanym kole" Rydla). 
Nie mogąc spławić najzwyczajniej uprzykrzonej kochanki, z którą 

jeszcze przed dwoma laty przeżywał upojne chwile, Garuci postana
wia odstąpić ją labusiowi, dyszącemu żądzą ku uroczej, pociągającej , 

zachwycającej tancerce. Następuje typowa dla południowego środowiska 
intryga, nieWYmyślna a jakże często stosowana. G.aruci., mając przybyć 
na schadzkę, odstępuje swój płaszcz labusiowi. Ten w ciemnościach, 

udając niewiernego kochanka, wtargnie .do sypialni uwielbi'anej ko
biety. Labuś godzi s i ę na tego rodzaju transakcję, nie mając wiele do 
stracenia, gdyż następnego dnia ma stoczyć pojedynek z Garucim. 
Tancerka demaskuje niemal w ostatniej chwili podstępnego zalotnika, 
a wrąc zemstą oświadcza niefortunnemu fatygantowi, że ulegnie mu 
za cenę zabicia Garuciego. Wówczas Labuś, zaczaiv.-"Szy się podstępnie, 

nad brzegiem morza, wbija niespodziewanie sztylet w gardło współza

wodnika, a raczej ex-współzawodnika. Kiedy ten ostatkiem sił, wy
rzuca z siebie zdumione słowa: coś uczynił? a potym: na co czekasz? 
labuś, przyglądający się z spokojnym współczuciem swej ofierze, od
powiada flegmatycznie: czekam, kiedy umrzesz. Za wz.orem jednak 
Swiętoszka, zbrodnia labusia pozostaje bezowocna. Nie zdobywa Ca
margo, pozostając co najmniej z cierpkim przeświadczeniem, że zabił 

swego przyjaciela, splamił swe suknie krwią i został wystrychnięty na 
dudka. 

Zapoznając się z mussetowskim labusiem, nie można oprzeć się 

uwadze: oto krewny Tartuffe'a, mniej szczwany, mniej opanowany, 
mniej wybredny, ale noszący w sobie podstawowe cechy, które zapewniły 
Swiętoszkowi nieśmiertelność, rzecz prosta, w literaturze dramatycznej• 
nie w życiu codziennym. 

Wiesław Gorecki. 
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' "' KRAKÓW 
TEL. 503-04 Foto M. Ryś, Kraków Rynek gł. 9 

TADEUSZ BURNATOWICZ I PASAŻ BIELAKA 

„GOPLANA" 
,,„,,,,,,„,.1111111111111-'lllllllllllllllll" 

KAWIARNIA i RESTAURACJA 
SZPITALNA 36 - TEL. 502-48 
vis a vis TEATRU MIEJSKIEGO im. j. Słowackiego 

PO REMONCIE OTWARTA 

Polecamy: Śniadania firmowe, dania barowe 
Smaczna kuchnia domowa 

LODY znane ze swej jakości z firmy MARCZYKIEWICZ 
Lokal prowadzony przez siły fachowe. OTWARTY od 6 rano do 22 

ZARZĄD 

... 
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KUPNO i SPRZEDf\Ż 
kamienic, will, domów i parcel 

szybko, solidnie i tanio 
p r z e p r o w a d z a 

Koncesjonowane BIURO HANDLOWE 

Mariana CHOWf\ŃCf\ 
Kraków, ul. św. Gertrudy 2 

TEL. 558-75 

Sprzedaż 

Z a kup 

Naprawa 

PIANINA 
FORTEPIANY 
E. KWIATKOWSKI 

Kraków 

Szpitalna 

20/22 

WYROBY 

ZŁ O TE 

SREBRNE 

POLECA 

• "'" 
MAGAZYN JUBILERSKI 

TADEUSZA 

KOWALSKIEGO 
KRAKÓW 
GR.ODZKA 60 

WŁASNA PRACOWNIA 

GRODZKA 2 

„ 

- l 

) 

BAR „PRZYSTANEK" 
RAKOWICKA 1 (narożnik ul. Lubicz) 

NOWOŚĆ SEZONU I Ogródek zewnętrzny przy Barze 
B u fe t zimny i gorący - Napoje mrożone 

ZNAKOMITE LODY! Ceny przystępne 

TELEFON Nr. 565-77 - Lokal otwarty do godz. 24-tej w nocy 

Sypialnie 
Jadalnie 
Gabinety 

oraz 
inne urządzenia 

poleca 

FABRYKA MEBLI 
ARTYSTYCZNYCH 

SZCZEPAN 

ŁOJEK 
KRAKÓW 

SZPITALNA 34 
Foto M· Ryś, Kraków 

JANINA KARASIŃSKA 

„ ELEKTROD HM" 
MARIA BIAŁORUSKA 

ul. Długa 11 a 
poleca 

KUCH EN Kl, 
żelazka, grzejniki 
elektryczne or a z 
materiały elektry
czne i radiowe 

Duży wyb6r płyt 
patefonowych 

Koszule męskie i damskie, bieliznę damską, skarpety, 
pończochy, apaszki, szale, chustki do nosa, galanteria 

Specjalna zniżka na koszulki gimna-
styczne, pantofle poranne i kalesonki 

FLORIAŃSKA 35 w DOMU HANDLOWYM 
róg św. MARKA 'Ił/I.u RA" ~l"~~ nlni -

7 
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„PLAURUM" 
WYDZIELNIA METALI 
DENTYSTYCZNYCH 

BERNI AK 
WŁADYSŁAW 

Grodzka 1 

Przeróbka wszelkich metali i stopów dla celów dentystycznych 

zł o t n i c z y c h - Tel. 557 · 85 

PRACOWNIA 

KAPELUSZY 
DAMSKICH 

MODELE i ŻURNALE 
ZAGRANICZNE 

FIRMA z WARSZAWY 

W. DMOWSKA 

KRAKÓW 

ŚW. TOMASZA 26 I Foto M. Ryś, Krak~w 
ROMAN WROŃSKI 

ROK ZAŁOŻENIA 1887 

NACZYNIA 
KUCHENNE 

emaliowane, ocyn
kowane i żelazne 

oraz 
w i ó r y do podłóg, ku
chenki wycieczkowe az
bestowe, podlewaczki 

ogrodowe 
LEOKADIA 

SZCZYGIEL 
sklep detaliczny 

DIETLA 42 - tel. 561-84 
Hurtownia: 

FRANCISZEK 

SZCZYGIEL 
STRADOM 25 

Tel. 560-87 

TELEFON 547-28 

Feliks ŻEBER. KO i Syn 
FABRYKA PUDEŁEK TEKTUROWYCH 

SP. Z O. O. 

KRAKÓW, UL. ŚW. KINGI 6 
w y ko n u j e pudełka tekturowe, kartonaże, torebki, etykiety 

i wszelkie opakowania z papieru i tektury 

J H 

B. GERSON-DOBROWOLSKA 

MEBLE SYPIALNIE
JADALNIE - GABINETY 
poleca A. STAWOWY 

DOM MEBLOWY 

Kraków, Szpitalna 20 
Telefon 370-02 

RADIOODBIORNIKI 
Płyty patefonowe w najnow
szym nagraniu, oraz Lampy 

radiowe poleca firma 

„MELO Di.Aaa 
Kraków, SZEWSKA 19 

Własne warsztaty naprawy 

JULIAN KOSEK 
MAGAZYN JUBILERSKI 

RYNEK GŁ. 32 · LINIA C-D 
TEL. 561-99 

POLECA 

WSZELKĄ BIŻUTERIĘ W ZŁOCIE I PLATYNIE 
ORAZ ZEGARKI ŚWIATOWEJ SŁAWY 

WŁASNA PRACOWNIA JUBILERSKA I ZEGARMISTRZOWSKA WYKONUJE 
WSZELKIE PRACE, JAK RÓWNIEŻ NAPRAWY PO CENACH PRZYSTĘPNYCH 
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SPOtl>ZIELNIA STOLA!l.SX.A z.o.u. 
„KJ\LWAIUA ZEBRZYDOWSKA• 

SPR.lEDAf :K.R.A'K.CW: R.YNEK.14. 

SV~~~[J~~lE a J~[2)RLN~rE a ij~~~Nfnf a ~(U](lf=UN~lE 

U~lb1[))llEN~~ ~~(U]~(Q)WlE 

SPRZEDllŻ; 

KRAKÓW, RYNEK G.Ł..14 

Foto M. Ryś. Kraków 

STANISŁAW JA W ORSKI 

I. PIĘTRO 
TELEFON 535-42 

Portrety-Fotografie 

„Pro Arte" 
M. Ryś 
Araków 

F l o r i a ń ska 15 . 

ZAKŁAD 

ZŁOTN ICZO-JU BI LERSKI 

LEOPOLD STOIPA 
Kraków 

Rynek Gł. 46, ł. p. 

~ ,..µ. 

•1 

Znana 

.KAWIARNIA UNIWERSYTECKA 
ALEKSANDER PODWORA 

• 
Kraków - Gołębia 14 

Telefon 561-76 

wydaje smaczne : ś n i a da n i a - o b i a dy - ko I ac j e 
Wyborne wódki i likiery - Piwo Okocimskie i słodowe Tychy 
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ZEGARKI 
markowe oraz bud z i ki . 
PIERŚCIONKI 

złote, brylantowe 

NAKRYCIA SREBRNE 

UPOMINKI 

poleca 

WITOLD 

BERDZIAKIEWICZ . 
Kraków, Floriańska 28 

Tel. 500-86 

OBUWIE 
DAMSKIE-MĘSKIE 

najnowszych modeli 

wykonuje i poleca 

Fa. Tadeusz KAWULA 
GRODZKA 3 

(w podworcu) 

WALIZY NAJWIĘKSZY SKŁAD 
poleca 

Kraków 

A. fRONCZ, Floriańska 11 
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MAGAZYN JUBILERSKI Kraków 
Grodzka 29 

MAR JAN HYLA TELEF. Nr. 570-67 

poleca 

wszelkie U POM I N KI W Z&OCIE I S•EB•ZE 
po cenach przystępnych z własnej pracowni z gwarancją. -

Kupuje także złoto i srebro 

Ł Ó Ż K A metalowe 
WKŁADY siatkowe 
ŁÓŻECZKA dziecięce 
w wykonaniu przedwojennym 

poleca 

STANISŁAW 

POGORZELSKI 
Kraków, Łazarza 9 tel. 585-84 
Dla pensjonatów, internatów szkolnych 
specjalne mode1e. - Przy dużych zamó

wieniach odpowiedni rabat. 

WYROBY 

Szczęśliwy 

LOS 
kupisz w Kolekturze 

Loterji Klasowej nr. 144 

wł. DOBROSŁAWA 

KRZEMIŃSKA 

RYNEK GŁ. 20 
(narożnik ul. Brackiej) 

ręńojmiq jańości I 


